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Bowling
At det blir bowling i Arendal 28. mars har
vel alle visst en stund. Her kommer mer info.
Bowlingen starter kl. 12.00 og pris for 4
serier er kr. 225,-. Overnatting blir i år på
Thon hotell, rett over gata for bowlinghallen.
Pris pr. person i dobbeltrom inkl. frokost er
kr. 495,-. Enkeltromstillegg kr. 300,-. Pris for
fest og middag er kr. 250,-. Festen er på
lokalet på Nebbenes. Påmeldingsfrist er
fredag 6. mars til Per Mikalesn 37044454
eller mob. 90561600. Brynhild Kristiansen
telefon 37059678 (jobb), 37015462 (privat).
E-post brynhild.kristiansen@ahlsell.no
Påmelding kan også skje på Osebergs
bowlngkvelder.
Fredag 13. februar hadde vi får tradisjonelle
bowlngkveld sammen med Edvard Munch
Lodge. Oseberg herrer: Sven-Anders 414,
Martin 406, Pål 357,  Åsmund 249. Damer:
Solveig 465, Else Mari 443, Wenche 356,
Anne Lise 258, Solveig S. 236. Edvad Munch
herrer: Bjarne 302, Jan 249, Bjørn 231. Damer
Kari 227, Liv 214. Etterpå gikk vi alle inn på
Redningen restaurant og koste oss med god
mat og drikke. Stemningen rundt bordet var
som alltid når vi er sammen god. Siden det
sosiale teller mer enn det sportslige denne
kvelden, ble premiering foretatt som
loddtrekning. De heldige i Edvard Munch
Lodge var Jan og Kari, mens Sven og Wenche
var heldige vinnere blant Osebergs deltagere.
Ellers minner vi om at det er bowling hver
fredag på Sjøsiden Bowlingsenter på Vallø.
Vi begynner kl. 18.30. Her er alle hjertelig
velkommen til en høytidlige bowlingkveld.---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller og barn på alle flyreiser
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal

Tlf. 38 35 02 04 - www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 10.
mars kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie
Så har vi igjen gleden av å ønske velkommen
til medlemsmøte. Som vanlig begynner vi
møtet med en forretningsdel. Senere blir det
bevertning, hyggelig samvær og en liten
utlodning. Denne gang får vi besøk av

Øyvind Sandum, naturfotograf
Tema for visningen er En reise i nordisk natur.
Bildene vises med prosjektor på stor skjerm.
Han har holdt over 100 bildeforedrag så langt.
og er nok kanskje mest kjent for sine
Mølenbilder (Boka Magiske Mølen).
Hjertelig velkommen alle sammen.

Vi gratulerer
 2/3 Tobias A. Kjønnerød
15/3 Victoria H. Kjønnerød
16/3 Else Mari Christiansen
18/3 Wenche Jacobsen
20/3 Per Aas
26/3 Trond Kjønnerød
27/3 Knut Håkon Evju
28/3 Gunnar Gallis

Nye medlemmer
Vi ønsker  Pål Andre Adelsten og Erik J. Bjune
velkommen som medlemmer av Oseberg
Lodge/Sons of Norway.
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Søster LodgerFredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Redaktørens betrakninger
Dersom dere ikke er innesnødd, håper jeg vi sees på
marsmøtet. Som dere ser et annet sted i avisa bør det bli et
interessant program denne kvelden. Ta deg en frikveld fra
snømåking og alt annet og kom på medlemsmøtet denne
kvelden. Håper vi sees tirsdag 10. mars.
Men for å gå litt tilbake i tid. Vær- og føreforhold må vel ta
skylden for at oppmøtet på februarmøtet ikke ble like bra
som det pleier å være. Men vi som var tilstede hadde en
hyggelig kveld hvor medlemmene fikk testet sine kunnskaper
om Amerika. Praten gikk livlig rundt bordene og kaffe og kaker
fikk ben å gå på. Ellers har vi også avviklet den årlige
bowlngkvelden sammen med Edvard Munch Lodge. Det ble
som alltid en hyggelig kveld med bowling først og god mat og
drikke senere på kvelden. En velfortjent oppmerksom ble også
tildelt noen av kveldens deltagere. Ellers er det mulig å spille
bowling hver fredag fra kl. 18.30 på Sjøsiden bowlingsenter.
Du er også hjertelig velkommen bare for å slå av en prat og
heie på de som forsøker å treffe flest mulig kjegler. Som du
ser et annet sted i avisa nærmer tiden seg for
bowlingweekenden i Arendal. Også her kan du være med
selv om du ikke skal bowle. Vi pleier alltid å ha det hyggelig
her sammen med gode venner fra flere lodger. Så meld deg
på uansett om du skal bowle elle ikke.
Innbydelsen til Camp Little America er også kommet. Så har
du barn/barnebarn/oldebarn i den rette alder er dette absolutt
noe å tenke på. Undertegnede har selv hatt barn og barnebarn
der, og de har bare godt å si om oppholdet.
I USA er det mange merkedager som vi ikke har i Norge, og
viceversa.  Kvinnedagen 8. mars og St. Patricks dag 17. mars
er felles for oss alle. Utover året skal jeg forsøke å holde dere
orientert om spesielle dager i USA/Canada. I tillegg til
Kvinnedagen 8. mars er dette også den dagen da Daylight
Saving Time (sommertid) begynner i USA. I Norge og Euroa
forøvring begynner sommertiden 29. mars.  21. mars er det
Single Parents Day, 21. mars er det Human Rights Day. Til
dere som eventuelt har mødre bosatt i UK, så husk at 22.
mars er Mothers Day i UK. 26. mars feirer USA noe de kaller
Make Up Your Own Holday Day og 30. mars er det Na-
tional Doctors Day. Så har dere familie/venner i USA/UK
som noen av disse dagene passer for, så husk å sende dem en
liten hilsen.
Så håper jeg at vi er ferdig med det verste snøfallet for i vinter,
og at solen får mer tak. Det er deilig å se at det drypper fra
hustakene og at grusen begynner å titte fram i innkjørselen.
Så håper jeg at vi sees den 10. mars på medlemsmøtet. Og
ha du frimerker, så ta dem med.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Camp Little America
er en språkleier hvor du foruten å lære engelsk også får et
innblikk i amerkansk kultur/sport/merkedager. Her feires
Thanksgiving, Halloween, Fourth of  July, du kan spille softball,
amerikansk football og annen amerikansk sport, du kan
svømme og dra på kanoturer, gjøre amerikansk håndarabeid,
synge morsomme amerikanske sanger, handle amerikansk
godteri i The General Store, grille S`mores over bålet, lære
om norsk emigrasjon til Amerika, om Borgerkrgen mellom
sør- og nord-statene, om noen berømte indianere og mye
mer.  Denne avholdes i tiden søndag 26. juli til lørdag 1. au-
gust på Vangen Leirskole/skistue, Siggerud utenfor Oslo, og
er for barn i aleren 9 tom 12 år. Pris kr. 3500,-. Dersom dine
foreldre/besteforeldre/oldeforeldre er medlemmer av Sons of
Norway kan du søke om støtte fra D8 som har 20 stipender
a kr. 500,. Først til mølla får først malt. Du kan også søke din
lokale lodge om støtte til oppholdet. Ønsker du mer info eller
søknadsskjema kan du ta kontakt med noen i lodgens styre
eller direkte til Dagny Nystuen som er leder for campen. Dagny
treffer du på tlf 22620072, mobil 92019512 eller e-post
dnystuen@c2i.net

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik
torsdag 19. mars til vanlig tid.. For felleskjøring, ta kontakt
på medlemsmøtet 10/3 eller ring noe av dem som pleier å
være tilstede.

Økonomisk støtte
Også i år mener styret at vi bør dele ut noe
av overskuddet til et godt formål. I 2008 var
det Habitat for Humanity som fikk støtte.
Styret ønsker derfor at medlemmene kommer
med forslag til en organisasjon eller
enkeltperson som vi bør støtte med noen kro-
ner. Kom med forslag innen aprilmøtet.

Internett/e-post
Uansett hvor du er i verden, kan du lese vår
medlemsavis. Alt du trenger er tilgang til en
PC. Logg deg inn på www.sonsofnorway.no,
på venstre side finner du en rubrikk med
Lodger i Norge, gå så til Oseberg. Her finner
du vår medlemsavis og mye annet stoff fra
lodgen, bl.a. bilder fra våre aktiviteter. For
at du skal få avisa raskest mulig, og at vi
skal spare porto, kan du får avisa tilsendet
som e-post. Send din e-postadresse til
svkjoenn@online.no så ordner vi det.


